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Pendahuluan 

Angka kematian ibu (AKI) Maternal Mortality Rate (MMR) saat ini masih 

menjadi toluk ukur kesehatan masyarakat disuatu negara salah satunya adalah 

Indonesia (Kemkes RI 2014). Data dari World Health Organization (WHO) 2015 

menyatakan bahwa tercatat sekitar 303.000 kasus AKI di seluruh dunia mengalami 

peningkatan per tahunnya. Selain dari itu ada juga data yang mendukung dari bidang 

pusat statistik Indonesia RI (2014) menyatakan bahwa AKI di Indonesia sendiri pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan dengan berjumlah 305 (Supas 2015). Propinsi 

Maluku utara kasus kematian ibu (AKI) masih terbilang cukup tinggi, berdasarkan 

data yang didapatkan dari dinas kesehatan kasus kematian Ibu tahun 2010 mengalami 

peningkatan dari 42 kasus meningkat menjadi 92 kasus kematian di tahun 2011 dan 

sedikit mengalami penurunan di tahun 2012 sebanyak 89 kasus, namun pada tahun 

2013 pada kasus kematian ini kembali meningkat menjadi 90 kasus kematian Dinkes 

Malut (2012). dikabupaten Halmahera Utara menjadi salah satu kabupaten kota yang 

ada di Maluku Utara dengan AKI tertinggi , berdasarkan  laporan yang didapatkan 

pada tahun 2010 kasus kematian ibu turun menjadi 4 kasus dan pada awal tahun 2011 

mengalami peningkatan hingga menjadi 10 kasus kematian Ibu, pada tahun 2012 

mengalami penurunan hingga 9 Ibu (Dinkes Halut 2012). 

Berdasarkan data yang didaptkan dari kementrian kesehatan (2013) penyebab 

kasus kematian ibu paling besar adalah hipertensi, pendarahandan,penyakit tidak 

langsung seperti stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sitti Nurhidayanti dkk,(2018) tercatat sebanyak 30% masyarakat yang tinggal di 

daerah tersebut masih memilih untuk bersalin di dukun bayi walaupun sudah 

tersedianya akses layanan kesehatan (Jampersal) yang telah disediakan oleh 

pemerintah, namun alasan ibu dan keluarga memilih untuk bersalin di dukun bayi 

karena mereka mempercayai bahwa dukun bayi mempunyai tingkat pengalaman yang 

sangat tinggi terhadap kondisi ibu dan bayinya di bandingkan dengan perawat, jadi 

masyarakat setempat lebih memilih untuk tidak pergi kelayanan kesehatan dan 

mereka lebih memilih untuk tetap bersalin di dukun bayi saja karena kualitas 

pelayanan dan kepdulian dukun bayi lebih tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sitti Nurdihayanti dkk (2018) menunjukan bahwa masyarakat setempat kadang 

tidak mau untuk melakukan kunjungan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan 

pemeriksaan kesehatan terkait dengan perkembangan kehamilan nya ke tenaga 
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kesehatan. Partisipan mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemeiksaan terkait 

dengan kehamilan nya jika terjadi sesuatu yang menurut mereka sampai menggangu 

aktivitas sehari-hari mereka seperti mual belebihan dan tidak bisa bangun dari tempat 

tidur  ketidak mampuan ibu mengakses layanan kesehatan sehingga menggunakan 

jasa dukun. Upaya pencegahan dan penurunan AKI di Indonesia telah dilakukuan 

dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan dikembangkan nya 

program Safe Motherhood, yaitu ketersediaanya fasilitas kesehatan dengan 

dilakukannya persalinan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan adanya 

program yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dan didasari oleh Undang-

Undang Republik Indonesia tentang kesehatan pasal 126 yang isinya menyatakan 

bahwa strategi yang dilakukan untuk mengupayakan kesehatan Ibu yang sedang 

hamil, untuk mengoptimalkan kesehatan ibu perlu dilakukannya pemeriksaan secara 

rutin dan ibu hamil juga perlu menjaga status kesehatan sehingga saat melahirkan 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ibu juga sehat pasca melahirkan 

serta mengurangi AKI. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dari itu pemerintah 

menyediakan fasilitas kesehatan seperti Jampersal, menambah tenaga kerja 

kesehatan, dan obat-obatan serta alat alat kelengkapan lainnya, digunakannya secara 

aman dan dan terjangkau( Wenny Lestari(2018.) Upaya dilakukan salah satunya 

adalah dengan dibuatnya program ANC yaitu dimana ibu hamil wajib untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan kepada tenaga kesehatan yaitu dengan 

dilakukannya pelayanan antenatal dilakukan minimal 4 kali kunjungan, selain itu ada 

juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian Ibu 

yaitu dengan menempatkan bidan untuk bertugas disetiap desa agar akses layanan 

bisa terwujudkan di setiap desa dimana bidan dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik dan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah itu 

sendiri. Dari semua upaya tersebut juga mempunyai suatu hambatan dimana 

ketidakmampuan ibu dalam mengakses layanan kesehatan didaerah setempat padahal 

didaerah tersebut sudah tersedianya Jampersal yang telah diberikan oleh pemerintah 

setempat untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan agar masyarakat setempat lebih 

mudah untuk memeriksa status kesehatan dan untuk bmemurunkan angka kematian 

ibu. (Saifudidin,2010:25). 
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Metode 

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan dua unit analisis 

dimana penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap keluarga ibu yang 

meninggal dengan menggunakan wawancara secara langsung terkait dengan proktetif 

keluarga korban penyebab kematian ibu, saat proses persalinan secara langsung 

kepada keluarga ibu yang meninggal pasca melahirkan yang berada di Tobelo 

Halmahera Utara Kec. Maluku Utara, dimana wawancara yang dilakukan secara 

langsung untuk untuk bertukar informasi serta ide dan gagasan dalam tanya jawab 

sehingga dapat menjadi suatu makna yang dapat didiskusikan dalam suatu topik 

tertentu (Sugiono 2015). Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan mewawancarai secara mendalam yaitu (In-depth interview)dimana 

wawancara yang dilakukan dengan waktu yang cukup lama dengan keluarga ibu yang 

meninggal, ditempat penelitian menurut Alase (2017). Penelitian ini akan dilakukan 

di Kota Tobelo Halmahera Utara selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Februari – 

April. 
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Hasil dan pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakn pada bulan Februari – April 2020. penelitian ini 

berupa pengambilan data terkait dengan Analisis kejadian kematian ibu di tobelo. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa yang menyebabkan kematian ibu 

meninggal di kota Tobelo kebanyakan ibu yang berusia 27-29 tahun. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Blance,et.al.,(2013). Terdapat 

beberapa factor yang menyebabkan ibu meninggal yaitu jauhnya akses layanan 

kesehatan. diantaranya faktor pengetahuan, dimana faktor pengetahuan ini 

dipengaruhi pada tingkat pendidikan ibu atau masyarakat setempat. Rata-rata 

masyarakat setempat berpendidikan rendah sehingga hal itu juga menjadi faktor 

utama ibu hamil jarang memeriksa perkembangan janin ke dokter kandungan. 

Responden penelitian ini sebanyak 4 orang berdasarkan peneitian yang dilakukan 

responden pertama Tn.L yang berusia 28 tahun usia ibu A 27 tahun, responden ke 

dua Tn.W berusia 28 tahun usia ibu R 29 tahun, responden ketiga Tn.T usia 40 tahun 

usia ibu Z 29 tahun, respoden keempat Tn.F berusia 30tahun usia ibu 29 tahun. 

Responden pertama dan ke 3 memutuskan untuk bersalin dirumah sedangkan 

responden keempat memutuskan untuk bersalin di Puskesmas. dari hasil penelitian 

yang didapatakan kebanyakan ibu yang mengandung lebih suka melahirkan dirumah 

dengan menggunakan jasa biang kampong karena menurut keluarga biang kampong 

lebih memiliki peran yang penting dan mereka juga menilai bahwa biang kampug 

lebih ramah dan sabar dan berpengalaman dalam menangani persalinan. hal 

tersebutlah yang membuat rasa nyaman terdapat perilaku biang kampong, hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni juga menunjukan bahwa hal 

yang sama yakni perasaan aman dan nyaman juga dirasakan oleh ibu setiap 

ditolongoleh dukun bayi,karena kesiagaan dukun bayi dianggap sebagian 

informanmerasa senang karena selalub ada saat dibutuhkan, sehingga sebagian besar 

ibu memiliki kecendurungan merencanakan kembali ditolong oleh dukun bayi saat 

persalinan (Nuraeni2012).  

Didapatakan beberapa hasil penelitian peran keluarga khususnya suami 

sebelum ibu meninggal tentunya memiliki perbedaan setelah ibu meninggal pasca 

melahirakan, mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam 

menghadapi hal tersebut apalagi sang anak lahir tampa mempunyai seorang Ibu 

tentunya hal ini sangat berpengaruh juga terhadap psikologis,berikut ini adalah 
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gambaran dari hasil penelian meluputi, penyebab kematian ibu , reaksi keluarga saat 

mengetahui ibu meninggal setelah melahirkan, perubahan yang dialami oleh keluarga 

saat ibu meninggal,tentunya hal ini memiliki peristiwa yang berbeda-beda mengapa 

demikian? Berikut ini akan di jelaskan secara terperincih : 

Penyebab Kematian Ibu 

Hasil penelitian di Tobelo yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

keempat responden kepala keluarga ibu meninggal didaptkan bahwa kematian ibu 

tersebut karena jauhnya jarak yang ditempuh, dari data yang didapat penyebab salah 

satunya yang menyebab ibu meninggal yaitu terjadi perdarahan sebanyak tiga orang. 

Tn.W mengatakan bahwa ibu meninggal di akibatkan tidak keluarnya plasenta pasca 

bersalin saat mau dilarikan kepuskesmas setempat ibu sempat dilakukan penanganan 

oleh bidan desa dengan di beri infus, akan tetapi saat diperjalanan menuju ke rumah 

sakit nyawa Ibu sudah tidak bisa tertolong lagi, penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Husna (2020) yang menunjukan bahwa bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan, sikap dengan pemilihan penolong persalinan (Husna 

et al.,2020.) Tn. L suami dari ibu tersebut mengatakan bahwa saat istrinya hamil 

selalu rutin memeriksa kesehatannya ke rumah sakit atau dokter kandungan dan saat 

diperiksa dokter mengatakan terdapat tumor di bagian Rahim ibu sehingga ibu harus 

melahirkan di rumah sakit secara ceaser kalau tidak akan beresiko kepada ibu dan 

bayi dalam kandungan. Dokter juga menyarankan ibu tersebut agar lebih 

memperhatikan kesehatan dan harus rutin memeriksakan kehamilannya kelayanan 

kesehatan sehingga dapat mendeteksi dini apabila ditemukan faktor resiko 

membahayakan kehamilan sehingga diharapkan tidak terjadi komplikasi pada 

kehamilan ibu. Hal tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan teori yang 

ditemukan Manuaba, Pemeriksaan ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk 

mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hami, sehingga mampu menghadapi 

persalinan, masa nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan 

reproduksi. Ibu mengami tanda- tanda pasti kehamilan sesuai dengan teori yang ada 

pada buku Manuaba 2012 yaitu merasakan gerakan janin,terdengar bunyi jantung dan 

terdapat kerangka janin pada pemeriksaan Ultrasonografi. tetapi pada saat kontraksi 

ibu tersebut tidak dilarikan ke rumah sakit dan hanya ditanggani oleh biang kampong 

karena ibu tersebut lebih memilih untuk melahirkan dirumah saja, setelah melahirkan 

terjadi perdarahan yang hebat yang menyebabkan ibu meninggal. Tn.L mengatakan 

bahwa sempat mau dilarikan ke rumah sakit akan tetapi saat dalam perjalanan nyawa 
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ibu tidak tertolong lagi karena lagi karena jarak dari rumah ke layanan Kesehatan 

sangat jauh 

Kebudayaan dan Kepercayaan 

Hasil temuan dari penelitian ini ditemukan bahwa sebagaian ibu hamil 

memeriksakan kesehatan ke layanan kesehatan akan tetapi informan mengatakan 

bahwa ibu akan memeriksakan kehamilannya apabila terjadi hal-hal yang menganggu 

aktivitas sehari-hari mereka, biasanya ibu hamil disini lebih suka pergi ke biang 

kampung untuk dilakukan urut guna untuk memperbaiki posisi bayi mereka juga 

mengatakan bahwa lebih baik melahirkan ditangani oleh biang kampung karena lebih 

berpengalaman dan biaya yang dikeluarkan juga sedikit ketimbang harus ke 

puskesmas atau rumah sakit meskipun sudah tersedianya program jampersal yang 

mengratiskan biaya persalinan, keadaan ini masih jauh dari target Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bidang kesehatan, dimana persalinan oleh non tenaga kesehatan 

harusnya tidak lebih dari 10%. (Profil kesehatan Halut, 2012). Sebagian pertisipan 

saat diwawancarai mengatakan bahwa dukun bayi juga dinilai lebih berpengalaman. 

Informan mengungkapkan bahwa mereka percaya dengan dukun bayi karena dukun 

bayi sudah bertahun-tahun menolong persalinan dan tidak terjadi hal-hal yang 

membahayakan atau merugikan jiwa informan. Selain itu, Dukun bayi juga dengan 

sabar bersedia menunggui ibu bersalin sampai ibu melahirkan bahkan juga bersedia 

merawat ibu yang melahirkan hingga tali pusat sang bayi lepas. Dukun bayi juga 

membantu membersihkan ari-ari serta dapat memperbaiki posisi bayi di dalam perut 

ibu jika belum benar atau posisinya turun. Pelayanan seperti ini yang tidak 

didapatkan ibu di bidan dan tentunya sebagian dari partisipan lebih memilih biang 

kampung saat mau melahirkn karena kebanyakan bidanyang di desa saat dipanggil 

meraka lambat merespon dan seakan tidak terlalu peduli Selain itu bidan juga jarang 

berada di tempat yang membuat bidan kurang berinteraksi dengan masyarakat 

sehingga mereka terkesan kurang ramah di mata masyarakat. 

Perubahan yang dialami oleh keluarga saat ibu meninggal 

Dari hasil penelitian ke 4 responden yang diwawancarai masing-masing 

memiliki reaksi yang sama saat keluarga mengetahui kematian ibu pasca bersalin, 

mereka merasakan kehilangan dan punya rasa penyesalan yang sangat dalam 

tentunya hal ini membuat mereka sedih, keluarga sempat putus asa,  saat 

diwawancarai keluarga mengatakan  bahwa menyesal karna saat ibu mengeluh sakit 

perut yang hebat ibu tidak segera dilarikan kepuskesmas dan lebih memilih untuk 



 

7 

 

melahirkan dirumah saja, saat diwawancarai responden 2,3 dan 4 juga memiliki rasa 

penyesalan yang sangat dalam dengan rauk wajah yang bercampur emosional dan 

perasaan sedih saat menceritakan peristiwa yang mereka alami. Kehilangan orang 

terdekat tentunya membuat seseorang merasa sedih dan pasrah dengan keadaan yang 

dialami, hal tersebut tentunya berpengaruh pada psikologis ujar suami saat 

diwawancarai. Pada saat ibu meninggal tentunya membuat kami merasa terpukul 

dengan kepergian sang istri ujar keluarga saat diwawancarai rasa kehilangan ini yang 

paling dirasakan adalah setiap pagi biasanya istri saya sudah menyiapkan sarapan 

pagi tapi sekarang sudah tidak lagi, suami mengatakan bahwa merasa kasihan dan 

sayang kepada anak kedua nya karena lahir dan dibesarkan tanpa seorang Ibu 

berbeda dengan kakak pertamanya yang sudah melihat wajah dan sudahmerasakan 

kasih sayang seorang ibu hal ini juga dirasakan oleh responden 2,3 dan 4 saat 

diwawancarai mereka juga mengatakan hal yang sama yaitu sebelum ibu meninggal 

dan sesudah ibu meninggal suasana rumah juga terasa ada yang kurang tentunya 

akan memiliki perubahan dalam mengurus anak-anak mereka ujar ke 4 responden. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

kematian ibu di Tobelo dikarenakan jauhnya akses layanan kesehatan serta terdapat 

beberapa faktor diantaranya tidak keluarnya plasenta saat sesudah melahirkan namun 

meskipun demikian terdapat juga beberapa ibu hamil yang memeriksa kehamilanya 

ke posyandu atau kedokter kandungan terkecuali ibu tersebut mengalami rasa tidak 

nyaman seperti meriam.kematian ibu pada konteks penelitian ini disebabkan oleh 

masalah pendarahan dan persalinan macet, dan didukung oleh factor pengambilan 

keputusan yang terlambat, akses ke layanan kesehatan yang jauh dan factor tradisi 

kepercayaan masyarakat dalam menggunakan biang kampung. 
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